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Významný pøínos výroby bioplynu
A IMPORTANT BENEFIT OF BIOGAS PRODUCTION

Lubo Babièka, Ivana Poustková  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

Ve vztahu ke klesajícím zásobám fosilních paliv a k diskusím
o klimatických zmìnách se déle ne dvacet let mluví o nových
a ekonomicky dostupných cestách pro energie budoucnosti,
napø. o nukleární fúzi, palivových èláncích, solárních technologiích apod. Velkým problémem vak zùstává náhrada kapalných paliv, benzinu a nafty. Urèité øeení lze díky národní
a mezinárodní podpoøe nalézt v biomase. Rozvoj vyuití biomasy i jejího pìstování pro energetické úèely jako souèást øeení ekologických i ekonomických otázek energetiky, problém
zemìdìlské politiky a politiky rozvoje venkova je celosvìtovì
podporován. Svìdèí o tom plejáda prohláení øady státníkù na
významných fórech. Napø. v rámci tzv. Zeleného týdne (Green
Week) prezident USA Bush stanovil ambiciózní poadavek: do
roku 2017 zajistit produkci biopaliv ve výi 35 bilionù galonù,
co pøedstavuje více ne pìtinásobné zvýení souèasné produkce biopaliv v USA pøi souèasném pøedpokladu sníení produkce CO2.
Na negativní vývoj situace v oblasti zdrojù ropy reagovala
Komise EU zmìnou smìrnice 2003/30/ES, týkající se biopaliv
tak, e pùvodní zámìr do roku 2010 zvýit výrobu energie
z obnovitelných zdrojù o 12 % a biopaliv z pùvodních 5,75 %
se navýí na 10 % v roce 2020.
V rámci této politiky se Èeská republika zavázala, e do
roku 2010 stoupne podíl elektrické energie z obnovitelných
zdrojù v hrubé spotøebì na 8 %, na co by staèila polovina z pùl
milionu hektarù zemìdìlské pùdy, která doposud leí ladem.
Na základì tohoto závazku se podle Ministerstva zemìdìlství ÈR poèítá s výmìrou 1,5 mil. ha pùdy pro pìstování biomasy pro energetické úèely, lze proto konstatovat, e v podobì
organických hmot se v zemìdìlství skrývá obrovský energetický potenciál, který lze vyuít k výrobì biopaliv. Z celkového
potenciálu biomasy lze vyuít 8095 % k výrobì bioplynu, a to
bez ohledu na dalí druhy biopaliv.
Dalím dùleitým zdrojem energie jsou vedlejí produkty
ivoèiné výroby, resp. exkrementy hospodáøských zvíøat. Tyto
látky jsou jako organická hnojiva ji po staletí vyuívána a stala
se jedním z hlavních výrobních prostøedkù v zemìdìlství. Mezi
jejich hlavní klady patøí zúrodòování pùdy a zvyování její produkèní schopnosti. Pøi jejich správném skladování  v podobì
digestátu, zbytku z výroby bioplynu  i pøi jejich správné aplikaci jsou etrné k ivotnímu prostøedí. V tomto pøípadì na upravené exkrementy hospodáøských zvíøat nelze pohlíet jako na
závadný odpad, který je nutno likvidovat, ale jako na vysoce
kvalitní organické hnojivo.
Je veobecnì známo, e jedním z rozhodujících kritérií pùdní
úrodnosti a stability je obsah pùdní organické hmoty. Dalí významnou vlastností je chemické sloení a struktura organických
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látek v pùdì, které mají vliv na schopnosti pùdy vázat cizorodé
látky a dále na pufrovací, zásobní a filtraèní funkci pùdy. Vechny
poadované vlastnosti pùdy mùeme výraznì ovlivnit pouitím
organických hnojiv, respektive digestátem z bioplynových stanic.
Vyuitím a kvalitou surové kejdy v ÈR se v 70. a 80. letech
minulého století zabývala celá øada výzkumných pracovi. Z této
doby existuje celá øada publikací, ze kterých jednoznaènì vyplývá, e kejda není odpad, ale naopak se jedná o vysoce hodnotný výrobní prostøedek rostlinné výroby. Zaleí vak na její
kvalitì, která je znaènì ovlivnìna jejím skladováním. Bylo zjitìno a ovìøeno, e optimální doba skladování kejdy je 46 mìsícù. Je-li zajitìna dostateèná skladovací kapacita, potom je
dostaèující kejdou hnojit jen ve dvou termínech. Pøi tomto zpùsobu aplikace, kdy se vyuije nejvhodnìjího období ke hnojení, se
zvýí vyuití dusíku z kejdy o ca 40 %. Z pùvodních 3035 %
a na 7075 %. Vezmeme-li v úvahu hodnotu pomìru C/N(kolem 4,6), pak u praseèí kejdy lze pøistoupit i k trojnásobné aplikaci v prùbìhu vegetace.
Z dlouhodobých srovnávacích polních pokusù té vyplývá, e pøi ekvivalentní dávce 1,54 t.ha1 organických látek, dodá
slamnatý hnùj 52 kg.ha1 N, kdeto kejda prasat 130 kg.ha1 N,
tj. 2,5´ více. Zvýení hrubé produkce plodin dokazuje, e pøi
aplikaci praseèí kejdy lze uetøit cca 50 kg.ha1 N v prùmyslových
hnojivech. Pøi kadoroèním hnojení kukuøice na silá s dávkou
366 kg.ha1 praseèí kejdy lze nahradit 300 kg.ha1 v prùmyslových
hnojivech. Z nutrièního hlediska je nutné upozornit, e
z chemických rozborù vyplývá, e obsah nitrátù v rostlinnì je
po minerálním hnojení (NPK) výraznì vyí ne pøi pouití praseèí kejdy. Stejnì tak i celá øada dalích kvalitativních parametrù
vykazovala lepí hodnoty.
Pro úplnost je nutné dodat, e k obdobným, v mnoha pøípadech i lepím výsledkùm jsme dospìli pøi pouití zbytkù
z praseèí kejdy po anaerobní digesci jakoto zbytku pøi výrobì
bioplynu. Navíc je nutné zdùraznit, e anaerobnì upravená kejda  digestát byla zcela zbavena nepøíjemného zápachu. Z ji
zmínìného období existuje i nìkolik informací o monosti vyuití kejdy k výrobì bioplynu a pouití digestátu jako kvalitního
organického hnojiva.
V souèasné dobì je v podmínkách Èeské republiky roèní
spotøeba nehumifikovaných organických látek 44,5 t.ha1. Tato
hodnota je z 5060 % uhrazena posklizòovými zbytky a zbývajících 4050 % je tøeba doplòovat organickými hnojivy. Neblahým zjitìním je, e úhrada nehumifikovaných organických látek se kadoroènì v dùsledku jejich pouití k energetickému
vyuití (spalování) výraznì sniuje.
Organické hnojení je dlouhodobì deficitní a má klesající
tendenci, i kdy je vìdecky i prakticky dokázáno, e organická
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Tab. I.

Zmìny podílu dusíkatých sloek v kejdì a digesátu vyvolané anaerobní fermentací
Praseèí kejda

Parametr

Hovìzí kejda

èerstvá

fermentovaná

èerstvá

fermentovaná

Obsah suiny (%)

8,38

3,45

10,03

6,76

Obsah organické suiny (%)

3,75

2,01

7,35

4,66

7,37

8,02

7,42

7,75

0,48

0,45

0,41

0,38

0,33

0,36

0,20

0,22

48,8

57,9

pH

Stupeò rozkladu
org. suiny (%)

46,4
68,8

80,0
16,3

36,56
20,3

hnojiva zajiují lepí vyuití ivin vnesených do pùdy. Jak ji
bylo zmínìno, váné sniování zpìtného vnáení organické
hmoty do pùd úzce souvisí s energetickým vyuíváním posklizòových zbytkù z obilovin k pøímému spalování.

Bioplynová stanice jako významný zdroj kvalitního organického hnojiva
V posledních letech výraznì stoupá zájem o technologii
výroby bioplynu, která pøedstavuje ekonomicky perspektivní
zpùsob souèasného znekodnìní a také zpenìení biologicky
rozloitelných odpadù ze zemìdìlské výroby (napø. chlévského hnoje, kejdy, odpadních rostlinných materiálù, podestýlky,
z chovù drùbee apod.). Vsázkou do anaerobního reaktoru
v bioplynové stanici (dále jen BPS) mùe být iroké spektrum
organických látek podléhajících rozkladùm v procesu anaerobní fermentace. Lze tedy vyuít nejen zbytky z potravináøského
prùmyslu, ale i biologicky rozloitelné odpady kategorie 3 nebo
materiály kategorie 2, upravené v souladu s naøízením Evropského parlamentu è. 1774/2002/ES. O zvýeném zájmu o výrobu bioplynu svìdèí nejen rostoucí poèet projektovaných a budovaných stanic, ale stále se zvìtující zájem zemìdìlcù,
manaerù firem a obcí uvaujících o moném zlepení své ekonomiky. Zde je nutné upozornit, e zájmy èistì ekonomické se
nesmìjí køíit se zájmy ochrany ivotního prostøedí. Obzvlátì
dùleitý je zde dostateènì hluboký rozklad organické hmoty
a eliminace vlivu vysokých obsahù dusíku obsaeného v rùzných
formách v organické hmotì, jakoto základní poadavek pro
omezení jejich únikù do okolí.
Fermentovaná kejda spolu s ostatními slokami pøedstavuje komplexní, organominerální hnojivo s vysokou hnojivou úèinností, srovnatelnou s chlévskou mrvou, pøièem hlavní pøedností fermentaèního procesu je stabilizace organického zbytku
a úplné odstranìní zápachu. Kejda, podobnì jako jakékoli jiné
organické hnojivo, musí být v souladu s poadavky uvedenými
v zákonì è. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znìní posledních úprav
a ve znìní vyhláek è. 474/2000 Sb., è. 401/2004 Sb. a è. 209/2005 Sb.
Vyuití odpadu ze ivoèiné výroby k produkci bioplynu
v BPS je v souladu s poadavky IPPC danými smìrnicí EU
96/64/EC. Likvidace odpadù ze zemìdìlství je dále zmiòována
i v Naøízení Evropského parlamentu a Rady 92/2005.
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Pøínos bioplynové stanice pro zemìdìlský podnik
V souèasné dobì existuje celá øada typù BPS vyuívajících
rùzné druhy organického odpadu od èisté biomasy a po kaly
z èistièek odpadních vod a prùmyslové odpady. Z hlediska minimalizace moné kontaminace digestátu toxickými látkami, které
omezují jeho vyuití jako organického hnojiva, se ukazují jako
optimální tzv. farmáøské BPS, které k výrobì bioplynu vyuívají
pouze odpady z vlastní ivoèiné a rostlinné výroby v kombinaci
s biomasou zámìrnì pìstovanou k tomuto úèelu. Pøínosem BPS
pro farmu je:
- získání hodnotné energie, v jakékoli formì po dalím zpracování bioplynu, napø. na výrobu elektrické energie, teplé uitkové vody, k pohonu dopravních a mechanizaèních prostøedkù
apod.,
- výrazné zmenení zatíení pachem z ivoèiných výrob,
- zmenení chemických úèinkù surové kejdy,
- zlepení tekutosti a (nebo) monost úèinného odvodnìní,
- zmenení zatíení ovzduí skleníkovými plyny,
- zvýení obsahu humusu v pùdì,
- zabránìní ztrátám na ivinách,
- zmenení vyplavování dusíku a zamezení únikù nitrátù,
- zlepení odolnosti rostlin,
- zlepení zdravotního stavu rostlin,
- hygienizace kejdy,
- sníení zaplevelení plodin a orné pùdy,
- zvýení klíèivosti osiva,
- zpracování organických zbytkù,
- úspora plateb stoèného,
- vyøeení problému zákazu vypoutìní odpadních vod,
- získání hnojiva splòujícího podmínku ekologického zemìdìlství.
Pøednosti digestátu lze ve zjednoduenì vyjádøit: anaerobní fermentací dojde k výraznému zlepení snáenlivosti rostlinami, protoe rozkladem suiny a leptavì pùsobících organických kyselin dochází ke zvýení pH a zøedìní substrátu. Takto
zøedìný substrát, resp. kejda se lépe èerpá a aplikuje. Vzhledem ke sníené viskozitì proniká snáze do pùdy a tím dochází
i ke sníení ztrát dusíku, který je v anaerobnì fermentované
kejdì pouze v amoniakální formì.
Anaerobní fermentaèní proces probíhá v uzavøeném systému v reaktoru, který zabraòuje ztrátám ivin. V porovnání
s volným skládkováním nebo kompostováním se zamezí ztrátám dusíku v rozsahu 2040 %.
Dusík, který je v anaerobnì fermentovaném substrátu nebo
kejdì ve formì amoniaku, je nutné pokud mono co nejrychleji
zapravit do pùdy. Z provedených pokusù jsou zøetelné výrazné
rozdíly ve výnosech i v kvalitativních parametrech plodin pøi pouití fermentované kejdy v porovnání s nefermentovanou kejdou.
Organicky vázaný dusík je v anaerobnì fermentované kejdì
tvoøen pøevánì odumøelými metanovými bakteriemi a v pùdì
je pomalu mineralizován. Obsah fosforu, draslíku a vápníku zùstává v anaerobnì fermentované kejdì v plném rozsahu zachován.
Obdobnì i síra, která je dùleitá pro tvorbu bílkovin, se pøi odsiøování bioplynu vrací spolu s kejdou zpìt na pole, co je nesmírnì dùleité pøi pìstování øepky a brukvovitých plodin obecnì.
Na rozdíl od spalování biomasy, neseparovaná bioplynová kejda je té nesmírnì dùleitá z hlediska uhlíkové bilance
v pùdì. Lignin a v mení míøe celulosa nejsou metanovými bakteriemi rozkládány a jsou spolu s kejdou vraceny zpìt na pole,
kde pøispívají k zpìtnému navracení uhlíku do pùdy.
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Obavy nìkterých zemìdìlcù i vìdeckých pracovníkù
o kodlivosti anaerobnì fermentované kejdy na rùst rostlin jsou
naprosto neopodstatnìné a svìdèí o hlubokých neznalostech
moderních biotechnologických postupù.
Vycházíme-li z pøedpokladu, e zvíøecí exkrementy obsahují a 1010 mikroorganismù na 1 ml, pøi bìném skládkování
hnoje dochází k jeho záhøevu na 55 oC, co staèí ke sníení
obsahu mikroorganismù na 106, potom pøi anaerobní fermentaci, která pracuje v termofilní oblasti, se dostáváme na hodnoty
102, co je dostateèný hygienizaèní úèinek, kdy zárodky mikroorganismù (bakterie, viry a paraziti) ji nejsou schopny vyvolávat choroby a pøenáet nákazu.
Hygienizaèní úèinek pøi anaerobní fermentaci kejdy se významnì zvyuje v dùsledku pøítomnosti èpavku.
Na základì vìdeckých prací je prokázáno, e pøi anaerobní
fermentaci pracující v termofilní oblasti (55 oC) dochází ji po
pìti hodinách k likvidaci patogenních mikroorganismù pod mez
detekce.
Na základì zkuenosti a vìdeckých prací lze konstatovat,
e BPS s anaerobní fermentací pracující v termofilní oblasti znamenají pro oblasti s velkochovy dobytka a tedy zvýeným rizikem nebezpeèí nákazy, významný profylaktický pøínos.
Bude-li bioplynová stanice pracovat pouze v reimu platným pro ekologicky hospodaøící farmu, potom i digestát bude
splòovat podmínku organického hnojiva pouitelného pro produkci ekologických výrobkù.
Kejda, která probìhla anaerobní digescí, tedy tzv. bioplynová kejda, je vyváené hnojivo, které nepùsobí íravì na list,
co je rozhodující aspekt pro vechny zemìdìlce a to bez rozdílu, zda se jedná o pìstitele zeleniny, konvenèní èi ekologicky
hospodaøící zemìdìlce.
Zemìdìlci, kteøí pouívají bioplynovou kejdu pøispívají
aktivnì k ochranì ivotního prostøedí, protoe napomáhají splòovat poadavky tzv. nitrátové smìrnice a smìrnice na odpadní vody. Souèasnì zabraòují únikùm metanu a èpavku
z otevøených skládek do ovzduí.

Závìr
Anaerobní technologií BPS lze bezproblémovì zvládnout
problematiku stájových hnojiv, zvlátì kejdy u bezstelivových
provozù s vysokou koncentrací zvíøat.
Praxe ukázala, e vhodnou kombinací ivoèiné a rostlinné
výroby lze celoroènì zajistit materiál pro provoz BPS a plnì
vyuít vechny zemìdìlsky i nezemìdìlsky vyuívané plochy
náleející k farmì.
Na rozdíl od spalování biomasy, neseparovaná bioplynová kejda má významný humusotvorný vliv na pùdu, protoe
nerozloená organická hmota, lignin a dalí organické zbytky
se vracejí zpìt na pole. Vedle toho, e anaerobnì fermentovaná
praseèí kejda, která vzniká jako odpad ze zemìdìlské prvovýroby, zabezpeèuje pøísun organických látek a je zdrojem energie a uhlíku pro pùdní mikroorganismy, pøíznivì pùsobí na øadu
fyzikálnì-chemických vlastností pùdy. Zlepuje v pùdì hospodaøení s vodou, pøíznivì ovlivòuje obsah pøístupného fosforu
a dalích látek v pùdì.
Digestát z bioplynové stanice se správnì nastaveným reimem digesce, bez rozdílu, zda se jedná o kejdu skotu, prasat èi
drùbee, lze výhodnì pouít k pøímému hnojení plodin pìstovaných v zemìdìlském podniku a pøedstavuje nejefektivnìjí
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zpùsob hnojení s vyuitím jeho hnojivové hodnoty. Zaèlenìní
digestátu z bioplynových stanic farmáøského typu, respektive
anaerobnì fermentované kejdy do systému hnojení plodin, pøedstavuje jednu z velkých rezerv zemìdìlské výroby pøi souèasnì
významném sníení rizika hnojení prùmyslovými i statkovými
hnojivy ve vztahu k ivotnímu prostøedí.
Souèasnì je nutné vyvrátit buï domnìnku, nebo neblahou
zkuenost, kterou mají na svìdomí tzv. na slovo vzatí odborníci pro provoz bioplynových stanic, e bioplynové stanice zamoøují své okolí nepøíjemným pachem. Nepøíjemným pachem
zamoøují své okolí pouze ty BPS, kde není zvládnuta technologie anaerobní digesce a reaktor je pøetìován.
Je tøeba zdùraznit, e správnì navrená a tedy i správnì
pracující bioplynová stanice a jí produkovaný digestát, v ádném
pøípadì nezamoøují své okolí pachem a z hygienického hlediska se nejedná o mikrobiálnì závadnou látku.
Na závìr uvádíme dva citáty Jonáe a Petøíkové, pøedních
odborníkù na vyuití organických hnojiv: Je tøeba si vak uvìdomit, e právì exkrementy hospodáøských zvíøat pøedstavují
nejvìtí zdroj organických látek, které je nutné vracet do pùdy.
Obecnì platí, e kolobìh organických látek v pøírodì nelze
beztrestnì naruovat. Zvlátì v zemìdìlské výrobì je nutno vracet do pùdy organické látky, které z ní rostlinná výroba odèerpává. Bez dostatku organických látek v pùdì nejsou minerální
iviny v prùmyslových hnojivech efektivnì vyuívány. Postupy se získáním bioplynu mohou poskytnout zemìdìlské výrobì nový lokální zdroj energie, který umoní zvýit kvalitu rostlinných produktù, pøedevím objemné píce.
Je toti zachován pro zemìdìlskou výrobu tak dùleitý cyklus, kterým je: pùda  krmivo  zvíøe  exkrementy  zpracování  pùda. Tento cyklus je vak jetì moné zdokonalit jak po
stránce ekonomické tak i kvalitativní vyuitím moderních biotechnologických postupù.
Èlánek byl vypracován v rámci øeení projektu MMT 6046070901.
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Babièka L., Poustková I.: A important benefit of biogas
production
Anaerobic fermentation of agricultural wastes, dungs and biomass
as a method of waste treatment together with silage produces not
only biogas for clean energy purposes. Utilization of anaerobic solid residuals as fertilizers has many advantages and positive environmental impacts. Cultivation tests confirm very good results in the
growth of vegetable and show no negative influence on the quality
of cultivated products. Utilization of fermented residuals significantly decrease emissions of nitrates, ammonia and also methane.
The aim of our work was to demonstrate the effects of digestate
applications as a nutrient source of crop yield. Maize silages and
also biogas-digestate could become a very useful material for energy
production and subsequently a very useful material for plant nutrition.
Key words:anaerobic fermentation, wastes, biomass, silage, biogas, fertilizers, digestate, plant nutrition.
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ROZHLEDY

Beckmann G.

Spolehlivá kontrola jakosti cukru digitálním zpracováním obrazu (Reliable quality control of sugar with digital image processing)
Ke stanovení velikosti èástic krystalového cukru byl konstruován automaticky pracující pøístroj Camsiser. Vzorek je veden
úzkým tokem polem dvou mìøicích kamer  jedna zachycuje obraz meních èástic a druhá vìtích, pøiblinì v mezích 0 a 400 mm
a 400 a >1000 mm. Obrazy jsou vyhodnoceny graficky a nebo
tabelárnì programem poèítaèe. Byla potvrzena výborná shoda
se sítovými analýzami. Pøístrojem lze v reálném èase té stanovit
poèet slepencù, specifický povrch krystalù a pøiblinì barvu.
Aparát lze té vyuít pro kontrolu osiva cukrovky.
Int. Sugar J., 111, 2009, è.1325, s. 326327.

Èí

Kenter Ch., Hoffmann C.

Pøíèiny sníení obsahu døenì cukrovky a dùsledky
na mnoství a kvalitu výroby øízkù (Ursachen der Verringerung des Markgeheltes von Zuckerrüben und
Auswirkungen auf Menge und Qualität der Schnitzelerzeugung)
V poslední dobì poukazují nìkteré cukrovary, e pauální výpoèet bilance výroby vyslazených øízkù z obsahu døenì v cukrovce 4 %, stanovený pøed dvaceti lety, není korektní a dnes leí
spíe kolem hodnoty 4,5 %. Polními i nádobovými pokusy bylo
zjitìno, e se na tom podílí selekce cukernatých genotypù, èím
se zmìnilo sloení suiny øepy  podíl sacharosy stoupl a obsah
døenì se sníil. To má za následek nií výrobu vyslazených
øízkù. Obsah døenì estnácti zkouených genotypù na esti stanovitích byl od 3,46 do 4,14 %, pøi støední hodnotì 3,86 %.
V jiné serii polních pokusù byl obsah døenì 3,424,74 % se støedem 4,09 %. V obou pokusech byl ovìøen positivní vztah døenì
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a sacharosy  genotypy s nízkým obsahem cukru vykázaly i nií obsah døenì. Významné rozdíly ve sloení døenì nebyly pozorovány: obsahy (% v suinì) byly u vlákniny (celulosa+lignin)
31,1534,82 %, u hemicelulosy 34,9239,49 %, celkového pektinu
9,9611,46 %, proteinu 4,424,92 %, popela 8,3811,10 %. Tvorba
plynu, jako míra stravitelnosti øízkù, byla 383,96387,81 ml.kg1
suiny. Bude jetì tøeba dalích stanovení k serióznímu stanovení pauálního obsahu døenì v øepì, resp. výroby vyslazených
øízkù. Napø. vliv hnojení dusíkem, termínu skliznì (resp.doby
rùstu), prostøedí, zásobení vodou aj.
Zuckerind., 134, 2009, è.4, s. 246254.

Èí

Kluge-Severin S., Hoffmann Ch., Märländer B.

Výnos a kvalita ozimých øep  vize pro pìstování
cukrovky? (Ertrag und Qualität von Winterrüben  Vision für den Zuckerrübenanbau?)
Pro zvýení výnosu cukrovky bylo studováno pìstování tzv. ozimé
øepy s vyuitím rùstu v brzkém jaru, aby pøedevím vývoj chrástu spadal do období intenzivního jarního sluneèního záøení. Proto byly zaloeny polní pokusy s termínem setí cukrovky v srpnu,
na poèátku a na konci záøí a v únoru, bøeznu a dubnu. Støední
denní teplota u cukrovky seté na podzim byla 10,4 oC pøi souètu
sráek 681,1 mm a jarní 11,9 oC a 738,3 mm. Odrùda, hnojení,
závlaha a likvidace plevelù byly u obou zkuebních polí stejné.
Z obsáhlého pokusného materiálu byly uèinìny tyto závìry: cukrovka setá na podzim mìla vyí výnos, cukernatost, obsah døenì a nií obsah K, Na, aN. U cukrovky seté v brzkém jaru,
nebyly pozorovány významné rozdíly. Setí na podzim pozitivnì
ovlivnilo vývoj rostliny pøedevím lepí absorbcí svìtla, která je
na jaøe nií. Dosáhlo se vyího výnosu, výhodnì lze pouít tuto
øepu, spolu s vybìhlicemi, jako surovinu pro výrobu bioplynu.
Zuckerind., 134, 2009, è.5, s. 366376.

Èí
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